
 

 

AANVRAAGFORMULIER Subsidieverordening investeringsimpuls 

terrasschermen en parasols op de Strandboulevard 2017 - 2020 

 
De ondernemer/uitbater aan de Strandboulevard vraagt een eenmalige subsidie aan voor de 

terrasinrichting conform Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard. De algemene subsidieverordening 

Harderwijk 2014 en de Deelverordening investeringsimpuls terrasschermen en parasols op de 

Strandboulevard 2017 – 2020 van de gemeente Harderwijk zijn van toepassing.  

Voor u dit aanvraagformulier invult, vragen wij u om de onderstaande uitsluitingsgronden goed te lezen.  

 

A. Contactgegevens aanvrager 
 

Naam onderneming/uitbater :   

Contactpersoon :   

Adres :   

Postcode/Woonplaats :   

Telefoonnummer :   

E-mailadres :   

IBAN-nummer (banknummer) :   

 

 

B. Subsidieaanvraag  

Gevraagd subsidiebedrag voor terrasschermen :  € 

Gevraagd subsidiebedrag voor parasols :  € 

Totaal gevraagd subsidiebedrag: € 

 

C. Ondertekening  

Aldus naar waarheid ingevuld  

Datum :  

Naam :  

Functie :  

Handtekening :  

 

  



Bijlagen check  

Let op! Zonder offertes en facturen voor aanschaf van terrasschermen/parasols wordt uw aanvraag 

niet in behandeling genomen. 

Vergeet niet om uw bank- of gironummer in te vullen  

 

U kunt het formulier met bijlagen richten aan:  

Gemeente Harderwijk  

Projectbureau Waterfront  

Postbus 149  

3840 AC HARDERWIJK 

 

Uitsluitingsgronden 

 

1. Indien het terras niet is aangeduid op de tekening van het vastgestelde DO Boulevard maart 2016 

komt de ondernemer/uitbater niet in aanmerking voor subsidie. 

 
2. De volgende kosten behoren niet tot de subsidiabele kosten: 

a. Meubilair, zoals stoelen, tafels , kasten ed., 

b. Eventueel noodzakelijke civiel technische werkzaamheden, ter beoordeling van het college, 

c. kosten die worden gemaakt voor het aanvragen van een vergunning. 

3. De subsidie wordt achteraf aangevraagd, dat wil zeggen dat de subsidiabele activiteiten dan al 

zijn afgerond. De aanvrager is verplicht om binnen 6 weken na de uitbetaling van de nota’s de 

subsidieaanvraag in te dienen. Indien de subsidieaanvrager dit verzuimt, kan dit leiden tot het 

niet verlenen van de subsidie. De subsidie is éénmalig. 

4. Indien de subsidiabele activiteit na 31 december 2020 heeft plaatsgevonden. 

5. Niet is voldaan aan de wettelijke verplichtingen en de gangbare minimum kwaliteitseisen van het 

Beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard. 

6. De aanvraag niet voldoet aan de criteria zoals gesteld in Subsidieverordening investeringsimpuls 

terrasschermen en parasols op de Strandboulevard 2017 – 2020. 

7. De kosten voor de uitvoering van de maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan 

naar het oordeel van de gemeente niet in redelijke verhouding staan tot het verkregen resultaat. 

 


